


Folgueroles Mes Art
Art Km 0

La crisi del coronavirus ha suposat un canvi dels ritmes habituals de moltes vides, i ha exigit 
un assentament del nostre nomadisme quotidià: hem hagut d’eixamplar les possibilitats 
de les nostres cases, i això ens ha deixat, algunes vegades, sorpreses agradables, d’altres, 
l’evidència dels seus límits i capacitats. És en aquest context que tretze creadors i artistes, 
nascuts, vinguts o relacionats amb Folgueroles, s’han reunit virtualment amb l’horitzó de 
trobar-nos per posar, de nou, els nostres cossos en comú i assajar propostes artístiques 
col·lectives. Durant el mes de juliol hi hauran mostres d’aquest comú que s’ha anat construint 
des de confinaments i camps artístics molt diferents. Cadascuna de les propostes vol ser, a 
la seva manera, una invitació a tornar a trobar-nos als carrers i a les places, celebrant l’art de 
quilòmetre 0, i les seves possibilitats a l’hora de pensar, col·lectivament, com volem viure a 
partir d’ara.    



Juli Piris
Músic - compositor - cantant - guitarrista

És un espectacle creat en directe per dos artistes: un pintor 
i un músic que, unint el seu art, porten al públic a fer un 
viatge inoblidable. 

Artem nostrum
espectacle
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Toni Ortiz
Dibuixant - muralista

www.julipiris.com

www.estuditoniortiz.com



Anna Viñas
Escultora - restauradora

annavinasescultura
annavinasmata@gmail.com
www.vinasanna.com

Sortim de casa i no pas per anar a comprar al supermercat 
o a la farmàcia. Ja tenim prou paper de vàter, llevat a 
l’armari i unes quantes mascaretes que ens ha regalat la 
nostra germana o la dependenta de la fleca. En tenim de 
llises i de colors, de les que ens van grosses i de les que ens 
estiren les orelles endavant. 

Avui sortim sense rumb, sense necessitat, però no deixem 
d’enyorar les abraçades llargues, curtes, intenses, de 
passada, a desconeguts, de comiat, de benvinguda o 
inesperades. 

Convidem al públic a fer un recorregut pel centre de 
Folgueroles, on compartirem les nostres històries en 
diferents racons i en diferents llenguatges, centrades en 
l’absència de contacte físic durant aquests mesos. 

Fase 3
acció / instal·lació
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Clara Cortés
Artista de circ contemporani
Artista visual

claracortessoler
claracortesoler@gmail.com



Pelat i pelut
pelatipelut
@pelatipelut
hola@pelatipelut.com
www.pelatipelut.com

L’aire és la companyia
I el foc vol sabiduria

I l’aigua amaga la vida
I la terra amb la panxa crida

    Joan Garriga

El foc, la terra, l’aire, l’aigua i la música ens transporten a 
diferents etapes d’un viatge passant pel passat, el present 
i el futur. 

Les mans són les grans protagonistes d’aquest viatge i creen 
una connexió específica, per un costat, entre ceràmica 
i música i per l’altre, entre quelcom etern o perenne i 
quelcom efímer, fugaç o transitori.

Pagesos d’ànimes
acció / música
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Jan Madrenas
Ceramista

ceramicamadrenas
janmadrenas@gmail.com

Poeta i fangador sóc
i faig la feina tan neta

que fango com un 
poeta

i escric com un 
fangador.  

Jacint Verdaguer

Xexi Maestre
Músic

Xevi Abril
Fotògraf - músic

Jacint Torrents
Mestre - músic



Joan Ferrer
Cisteller

joanfarre01
joanfarre01@gmail.com

Tres germans, una àguila i una flor. Com acaba la llegenda?

Unim el món de la il·lustració i la cistelleria per a explicar 
una història a través de les llums i les ombres. Crear móns i 
personatges que conten llegendes per a petits i grans.
                            

La llegenda de 
la flor romanial

ombres xineses
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Gibet Ramon
Il·lustradora

gibetramon
gibetramon@hotmail.com
be.net/gibetramon



Àlex Pujols
Músic
Baixista de Txarango
Glosador (cançó improvitzada)

alexpujolscanudas@gmail.com

És un diàleg entre la música, el moviment del circ i la 
rapsòdia amb el poder del propi cos com a fil conductor. 

Posar-hi el cos
espectacle
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Maria Isern
Escriptora

maria.isern23@gmail.com

Nora Entrena
Formadora de circ

nora_entrena 
noraentrena@gmail.com




